Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 17/08-2017

Blad nr.8

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

Sognegården
Til stede: Sanne B. Kristensen, Pernille Boserup, Kirsten Hansen, Pylle Quaade, Bent Christensen, Pia Larsen,
Lonni Jensen, Lotte Chorfixsen
Tilhørere: Tina Christiansen, Bjarne Chorfixsen
Afbud fra Jane Kristensen, Svetlana Nielsen
Ordstyrer: Bent Christensen
Dagsorden

Beslutning

1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2: Godkendelse af referat af 15/6-2017

Godkendt

3: Økonomi ved Lonni Jensen og Kirsten Hansen
-

-

-

-

Kvartalsrapport 1/1 – 30/6 2017, udsendt den Gennemgået og godkendt.
Udgifter vedr. præstegården refunderes i juli.
10. juli 2017
Under administration er der indkøbt en printer og
pålagt energimærkning.
Bevilling på kr. 86.302,45 af 5% midlerne til
dækning af udgifter i forbindelse med
skimmelsvamp i præstebolig
Budgetsamråd i Ubby Forsamlingshus den 22.
Kirsten og Lotte deltager og håber regnskabsfører må
august 2017 kl. 17.00 – en eller to kan
deltage. Skrivelse til Provsten.
deltage – tilmelding senest den 16/8
Ved køb i SugerBrugsen på kort, mangler
Bonner SKAL afleveres ellers ingen køb
Lonni 9 bon’er ved seneste afregning
El-forbruget i Viskinge kirke er højt, pt.
Skal undersøges og kontrolleres
135.000 kr. mod 112.00 i hele 2016.
Kr. 147,00 føres på julehjælp
Indsamlet kollektpenge i Aunsø kirke

4: Orientering fra formanden
-

Takkekort fra Maria for gaven til brylluppet
Takkekort fra Henrik for gaven til brylluppet
Status for hjemmesiden

-

Ansvar for DAP

-

Alterbilled fra Aunsø gamle kirke, anskaffet i

Pylle og Sanne øver stadig, det er ikke det nemmeste
program.
Enkelte referater mangler.
Det påtager Pernille sig og opretter eller benytter
eksisterende mapper til indgående post, der skal
gemmes.
Vurderes ved Auntionshuset inden der tages stilling
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Dagsorden

-

-

-

-

-

1841, malet af Mariane Frederikke Stub,
opbevaret i Aunsø kirke
Ansættelse i 3 mdr.s virksomhedspraktik i
Viskinge og Aunsø kirke fra 5. juli 2017,
Forlængelse af 3 mdr.s virksomhedspraktik til
den 29. oktober 2017
Orienterende møde vedr. valg af medlem til
Kalundborg Provstiudvalg og Roskilde
stiftsråd torsdag, den 31. august kl. 19.00 i
Ubby Forsamlingshus
Eftersyn/servicering af el-værktøj/materiel

Formandsmøde den 23. august 2017 i
Viskinge for planlægning af fælles
menighedsrådsmøde den 12. oktober i
Viskinge
Tina har gjort opmærksom på, at der er
julekoncert samme dag som MR-mødet den
14/12
Udtalelse fra Kristian Olesen om orglet i
Viskinge kirke

5: Orientering fra præsten
-

-

23 – 24 nye konfirmander
Personalemøde gd, hvor man drøftede, hvem
der gjorde hvad ved gudstjenester, ændring
af gudstjenester ved dåb, instrukser ved nye
konfirmander, både vin og druesaft ved
nadver, forslag uden nadver ved dåb.
Dagplejerne vil gerne fortsætte, men ikke
afklaret,
Brunch den 3/9 med fernisering af
billedudstilling af Kirsten Trolle
Sonia Brandes udkast til messehagel
ophænges
Fridag 15/10 – gudstjeneste henvises til
nabokirker
Afholder stormøde med diverse foreninger og
forretninger tirsdag, den 22/8 i Åvangen

6: Orientering fra kirkeværgen

Beslutning
til udlån

Drøftes på næste møde, om praktikken ønskes/kan
forlænget efter 29. oktober 2017

Er sendt til eftersyn.
Port, der ikke er lovlig, kan ikke laves. Ny port på
budgettet i 2019.
Private maskiner/redskaber skal ikke forefindes.
Redskaber/materiel der ikke kan benyttes, fjernes.
Evt. ny konsulent
Fondsracing – søge flere midler
Sognesammenlægning
Fælles aktivitetsudvalg
Afventer novembermødet, om der er behov for flere
møder i 2017
Tina undersøger pris for en ny indstillelig orgelbænk
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Dagsorden
-

-

Kirkesyn onsdag, den 30/8 kl. 9.00 med start
ved Aunsø gl. kirke i h.t. mail
Præstegårdsprojektet 2017 – budget på
35.497,00 kr. sendt til Provstiudvalget, aftale
indgået med Peter Kristensen samt Høgh og
Wibe
Kalkning af kirkerne er påbegyndt

Beslutning
Vigtigt, at man giver besked til Jane

7: Orientering fra kontaktpersonen
-

-

Medarbejdermødet den 21/6-2017
Pia Larsen valgt til medarbejderrepræsentant
Holder fast i brugen af Church desk
Booker MUS samtaler til oktober
Deltager evt. i infomøde med Church desk
den 5/12, bl.a. for at høre om, hvordan vi kan
få informationer til Tina fra kalenderen
Forsøger at afholde skype møde med graver,
forbindelsen har ikke været særlig god på det
første møde

8: Orientering fra medarbejderrepræsentanten
-

Intet fra medarbejderne

9: Orientering om Pylles projekter
-

-

Lysstjernen færdig 30/10
Vil gerne starte en kreativ børneklub op, evt.
3 – 4 lørdage i samarbejde med
beboerforeningen
Forventer en journalist om 14 dage om
samarbejdet med produktionsskolen

Bevilget 2.500 kr.

10: Orientering fra Aktivitetsudvalget
-

17/9 Høstgudstjeneste i Viskinge – kreativt
værksted sørger for pynten og sandwich
24/9 Høstgudstjeneste i Aunsø – med
harmonikaspillere
4/10 kl. 19.00 – koncert med organist Lindy
m.fl.
2/11 kl. 19.00 spil dansk arrangement
14/12 k. 19.00 julekoncert
Uge 9 – en dansedag
2/2 stillegudstjeneste
29/3 påskemåltid

Auktion ved Arnth over pynten til fordel for julehjælp

6 x 3 stk. smørrebrød bestilles i Brugsen og vin til
efter koncerten til 60 personer.
Æblekage og kaffe til 30 – 40 personer
Æbleskiver – 20 kr. pr. person
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Dagsorden
-

Beslutning

14/11 stillegudstjeneste
Næste møde den 3/10

11: Planlægning af kommende arrangementer
-

Skal vi opkræve brugerbetaling ved foredrag?
24/8 gudstjeneste på Vesterlyng
26/8 marked i Snertinge – hvem kan/vil stå i
standen fra rådet?
3/9 Det årlige menighedsmøde
28/9 Fællesarrangement i Bregninge
Sognehus – Luthers salmer
9/10 Tur til Ringsted Krematorium kl. 10.30 i
Ringsted – antal deltagere til Steen Rossander
26/11 kl. 10.00 i Vor Frue Kirke, indbydelse til
fælles festgudstjeneste og koncert –
tilmelding senest 26/10 og senest 17/11 til
frokosten

Ja – 75 kr. ved Lilleør

Pylle og Bent hele dagen, Lotte lidt af dagen
Der afsættes 1.000 kr. til arrangementet

Foreløbig deltager Lonni, Sanne, Kirsten, Pia, Bent,
Pylle, Bjarne og Lotte

Aftales på næste møde

12: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg
-

Kirkegårdsvedtægter

Standardudgave findes på DAP og udsendes på mail
til videre bearbejdning i udvalget

13: Orientering fra ad hoc udvalget om restaurering
af Viskinge kirke
-

Møde den 20. august ca. kl. 11.45

Afbud fra Jane og Mathias
Pylle og Bent sørger for frokost

Henvendelse fra Anne Staunsholm om
besigtigelse af Viskinge kirke og kirkegård og
tilbyder gode råd ved evt. renovering –
arrangementet er uden honorering

Tirsdag, den 5. september 2017 kl. 12.00 er aftalt ved
Viskinge kirke

14: Evt.
-

Mødet hævet kl. 21.30

Lotte Chorfixsen

Kirsten Hansen

Pernille Boserup

Pylle Quaade

Bent Christensen

Sanne B. Kristensen

